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Amendement 1
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. is van mening dat de 
tenuitvoerlegging van de voorschriften 
inzake staatssteun de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de EU 2020-
strategie als doel moet hebben, in het 
bijzonder door investeringen in de reële 
economie mogelijk te maken en een 
sterkere concentratie van middelen op het 
gebied van onderzoek, innovatie en 
duurzame ontwikkeling te bevorderen; 

Or. it

Amendement 2
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de Europese markt voor 
elektronische betalingen zowel binnen als 
over de nationale grenzen van de lidstaten 
heen nog steeds gefragmenteerd is; is van 
mening dat standaardisering maatregelen 
zou moeten omvatten die zorgen voor een 
meer open, transparante, innovatieve en 
concurrerende interne markt, die voor alle 
consumenten voordelen met zich 
meebrengt met betrekking tot mobiele 
betalingen, interoperabiliteit, kosten en 
portabiliteit; vraagt daarom de Commissie 
een beoordeling te geven van alle 
mogelijke manieren om nieuwkomers -
banken of niet-banken - op de Europese 
markt te brengen voor kaart-, internet- en 

1. merkt op dat de Europese markt voor 
elektronische betalingen zowel binnen als 
over de nationale grenzen van de lidstaten 
heen nog steeds gefragmenteerd is; is van 
mening dat standaardisering maatregelen 
zou moeten omvatten die zorgen voor een 
meer open, transparante, innovatieve en 
concurrerende interne markt, die voor alle 
consumenten voordelen met zich 
meebrengt met betrekking tot mobiele 
betalingen, interoperabiliteit, kosten en 
portabiliteit; vraagt daarom de Commissie 
een beoordeling te geven van alle 
mogelijke manieren om nieuwkomers -
banken of niet-banken - op de Europese 
markt te brengen voor kaart-, internet- en 
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mobiele betalingen en daarbij toekomstige 
technologische innovaties in deze sector in 
acht te nemen;

mobiele betalingen en daarbij toekomstige 
technologische innovaties in deze sector in 
acht te nemen; is van mening dat het 
toezicht op de multilaterale interbancaire 
tarieven moet worden versterkt en is 
verheugd over de voorstellen opgenomen 
in de Single Market Act II voor een 
herziening van de richtlijn inzake 
betalingsdiensten en voor een 
wetgevingsinitiatief inzake multilaterale 
bankkosten;

Or. it

Amendement 3
Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de Europese markt voor 
elektronische betalingen zowel binnen als 
over de nationale grenzen van de lidstaten 
heen nog steeds gefragmenteerd is; is van 
mening dat standaardisering maatregelen 
zou moeten omvatten die zorgen voor een 
meer open, transparante, innovatieve en 
concurrerende interne markt, die voor alle 
consumenten voordelen met zich 
meebrengt met betrekking tot mobiele 
betalingen, interoperabiliteit, kosten en
portabiliteit; vraagt daarom de Commissie 
een beoordeling te geven van alle 
mogelijke manieren om nieuwkomers -
banken of niet-banken - op de Europese 
markt te brengen voor kaart-, internet- en 
mobiele betalingen en daarbij toekomstige 
technologische innovaties in deze sector in 
acht te nemen;

1. merkt op dat de Europese markt voor 
elektronische betalingen zowel binnen als 
over de nationale grenzen van de lidstaten 
heen nog steeds gefragmenteerd is; merkt 
daarnaast op dat deze fragmentatie 
wellicht blijft bestaan als toegestaan wordt 
dat de huidige kaartnetwerken en 
exploitanten van mobiele netwerken deze 
opkomende nieuwe markten gaan 
beheersen; dringt aan op maatregelen – en 
handhaving ervan – die zorgen voor een 
meer open, transparante, innovatieve en 
concurrerende interne markt voor 
betalingen, die voor alle consumenten 
voordelen en keuzemogelijkheden met 
zich meebrengt met betrekking tot opties 
voor kaart-, internet- en mobiele 
betalingen alsmede mobiele 
portemonnees, interoperabiliteit, kosten en 
portabiliteit; vraagt daarom de Commissie 
een beoordeling te geven van alle 
mogelijke manieren om nieuwkomers -
banken of niet-banken - op de Europese 
markt te brengen voor kaart-, internet- en 
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mobiele betalingen en daarbij toekomstige 
technologische innovaties in deze sector te 
beschermen;

Or. en

Amendement 4
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de Europese markt voor 
elektronische betalingen zowel binnen als 
over de nationale grenzen van de lidstaten 
heen nog steeds gefragmenteerd is; is van 
mening dat standaardisering maatregelen 
zou moeten omvatten die zorgen voor een 
meer open, transparante, innovatieve en 
concurrerende interne markt, die voor alle 
consumenten voordelen met zich 
meebrengt met betrekking tot mobiele 
betalingen, interoperabiliteit, kosten en 
portabiliteit; vraagt daarom de Commissie 
een beoordeling te geven van alle 
mogelijke manieren om nieuwkomers -
banken of niet-banken - op de Europese 
markt te brengen voor kaart-, internet- en 
mobiele betalingen en daarbij toekomstige 
technologische innovaties in deze sector in 
acht te nemen;

1. merkt op dat de Europese markt voor 
elektronische betalingen zowel binnen als 
over de nationale grenzen van de lidstaten 
heen nog steeds gefragmenteerd is; is van 
mening dat standaardisering maatregelen 
zou moeten omvatten die zorgen voor een 
meer open, transparante, innovatieve en 
concurrerende interne markt, die voor alle 
consumenten voordelen met zich 
meebrengt met betrekking tot mobiele 
betalingen, met inbegrip van opties voor 
mobiele betalingen en mobiele 
portemonnees, interoperabiliteit, kosten en 
portabiliteit; vraagt daarom de Commissie 
een beoordeling te geven van alle 
mogelijke manieren om nieuwkomers -
banken of niet-banken - op de Europese 
markt te brengen voor kaart-, internet- en 
mobiele betalingen en daarbij toekomstige 
technologische innovaties in deze sector in 
acht te nemen;

Or. en

Amendement 5
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de Europese markt voor 
elektronische betalingen zowel binnen als 
over de nationale grenzen van de lidstaten 
heen nog steeds gefragmenteerd is; is van 
mening dat standaardisering maatregelen 
zou moeten omvatten die zorgen voor een 
meer open, transparante, innovatieve en 
concurrerende interne markt, die voor alle 
consumenten voordelen met zich 
meebrengt met betrekking tot mobiele 
betalingen, interoperabiliteit, kosten en 
portabiliteit; vraagt daarom de Commissie 
een beoordeling te geven van alle 
mogelijke manieren om nieuwkomers -
banken of niet-banken - op de Europese 
markt te brengen voor kaart-, internet- en 
mobiele betalingen en daarbij toekomstige 
technologische innovaties in deze sector in 
acht te nemen;

1. merkt op dat de Europese markt voor 
elektronische betalingen zowel binnen als 
over de nationale grenzen van de lidstaten 
heen nog steeds gefragmenteerd is; is van 
mening dat standaardisering maatregelen 
zou moeten omvatten die zorgen voor een 
meer open, transparante, innovatieve en 
concurrerende interne markt, en wel op een 
dusdanige manier dat die voor alle 
consumenten voordelen met zich 
meebrengt, met name met betrekking tot 
mobiele betalingen, interoperabiliteit, 
kosten en portabiliteit; vraagt daarom de 
Commissie een beoordeling te geven van 
alle mogelijke manieren om nieuwkomers -
banken of niet-banken - op de Europese 
markt te brengen voor kaart-, internet- en 
mobiele betalingen en daarbij toekomstige 
technologische innovaties in deze sector in 
acht te nemen;

Or. en

Amendement 6
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. steunt het voornemen van de 
Commissie om oog te blijven houden voor 
de transparantie van de financiële 
markten, maar is van oordeel dat meer 
moet worden gedaan om de tijdige 
verspreiding van betrouwbare informatie 
van hoge kwaliteit te waarborgen, in het 
bijzonder voor de derivatenmarkten; 

Or. it
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Amendement 7
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. is van menig dat ondernemingen 
met elkaar moeten concurreren in een 
ruimte waarbinnen de naleving van de 
rechten van de consument effectief wordt 
gewaarborgd en dat een regeling voor 
collectief verhaal en een regeling voor 
alternatieve geschillenbeslechting 
noodzakelijke instrumenten zijn voor de 
verwezenlijking van dit doel;

Or. it

Amendement 8
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. roept de Commissie op de recente 
ontwikkelingen op de luchtvracht- en 
expresdienstenmarkt grondig te 
onderzoeken; merkt op dat in de 
Verenigde Staten FedEx en UPS zich in 
een soort duopolie op de expresmarkt 
bevinden en in feite in de afgelopen tien 
jaar de markt hebben afgeschermd voor 
Europese concurrenten; wijst erop dat de 
EU tegelijkertijd gestaag haar markten 
heeft geopend voor bedrijven uit de VS; 
concludeert dat de bedoelde TNT/UPS-
fusie slechts een grote Europese expres-
en logistiekonderneming zou overlaten 
om op de interne EU-markt en wereldwijd 
te concurreren; is van mening dat dit een 
significante invloed zou hebben op de 
prijsconcurrentie op de interne markt, ten 

Schrappen
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nadele van de consumenten;

Or. en

Amendement 9
Wim van de Camp

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. roept de Commissie op de recente 
ontwikkelingen op de luchtvracht- en 
expresdienstenmarkt grondig te 
onderzoeken; merkt op dat in de Verenigde 
Staten FedEx en UPS zich in een soort 
duopolie op de expresmarkt bevinden en 
in feite in de afgelopen tien jaar de markt 
hebben afgeschermd voor Europese 
concurrenten; wijst erop dat de EU 
tegelijkertijd gestaag haar markten heeft 
geopend voor bedrijven uit de VS; 
concludeert dat de bedoelde TNT/UPS-
fusie slechts een grote Europese expres-
en logistiekonderneming zou overlaten 
om op de interne EU-markt en wereldwijd 
te concurreren; is van mening dat dit een 
significante invloed zou hebben op de 
prijsconcurrentie op de interne markt, ten 
nadele van de consumenten;

2. roept de Commissie op de recente 
ontwikkelingen op de EU-markt voor 
leveringen grondig te onderzoeken; merkt 
op dat de EU, in tegenstelling tot andere 
regio’s in de wereld, gestaag haar markten 
voor leveringen heeft geopend voor 
bedrijven uit derde landen; wijst erop dat 
deze gestage opening in de EU heeft 
geleid tot concurrentiedistorsies op de 
interne EU-markt en wereldwijd; is van 
mening dat dit een significante invloed zou 
hebben op de prijsconcurrentie op de 
interne markt, ten nadele van de 
consumenten;

Or. en

Amendement 10
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat de Commissie 
uitsluitend het misbruik van een 
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marktpositie van een bedrijf beoordeelt; is 
van oordeel dat markten met slechts een 
klein aantal deelnemers blootstaan aan 
een risico van kartelvorming; verzoekt de 
Commissie na te gaan hoe markten met 
slechts een klein aantal deelnemers in de 
praktijk functioneren en hoeveel 
marktdeelnemers er nodig zijn om het 
gevaar van kartelvorming tot een 
minimum terug te brengen en tot 
maximale concurrentie te komen; dringt 
er bij de Commissie op aan duidelijke en 
transparante richtsnoeren op te stellen 
voor een mededingingsbeleid dat rekening 
houdt met deze beginselen;

Or. en

Amendement 11
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt er bij de Commissie op aan 
volledige uitvoering te geven aan het 
interne energiemarktpakket; moedigt de 
Commissie, aangezien een open en 
concurrerende interne markt in de 
energiesector nog niet volledig bereikt is,
aan om actief toezicht te houden op de 
concurrentie op de energiemarkten, in het 
bijzonder wanneer de privatisering van 
openbare nutsbedrijven haar oorsprong 
vindt in monopolistische of 
oligopolistische markten;

3. moedigt de Commissie aan om actief 
toezicht te houden op de concurrentie op de 
energiemarkten, in het bijzonder wanneer 
de privatisering van openbare 
nutsbedrijven haar oorsprong vindt in 
monopolistische of oligopolistische 
markten;

Or. en

Amendement 12
Sergio Gaetano Cofferati
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat er geen doeltreffend 
juridisch stelsel bestaat voor de 
vergoeding van schade die voortvloeit uit 
schendingen van voorschriften inzake 
mededinging; merkt op dat de boetes voor 
niet-naleving van deze voorschriften aan 
de lidstaten worden betaald terwijl de 
consumenten die de rechtstreekse 
gevolgen hiervan ondervinden geen 
enkele vergoeding ontvangen, en dat een 
Europees fonds waarin de boetes worden 
gestort de kosten van transnationale 
collectieve acties zou kunnen dekken;

Or. it

Amendement 13
Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. roept de Commissie op om te zorgen 
voor gelijke onderhandelingsposities tussen 
de fabrikanten en de handelaren op de 
markten voor de verkoop van nieuwe 
motorvoertuigen nadat Verordening (EG) 
nr. 1400/2002 van de Commissie op 31 
mei 2013 verlopen is; vraagt de Commissie 
om aan te dringen op de ontwikkeling van 
gedragsregels tussen de fabrikanten en de 
handelaren met betrekking tot verticale 
overeenkomsten in de 
motorvoertuigensector om zo de 
transparantie van de zakelijke en 
contractuele betrekkingen tussen de 
partijen te vergroten.

4. roept de Commissie op om te zorgen 
voor gelijke onderhandelingsposities tussen 
fabrikanten en distributeurs, en 
onderstreept daarbij:

- het belang van bestrijding van 
discriminerende praktijken op het gebied 
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van online-distributie welke onder de 
verordening betreffende de algemene 
groepsvrijstelling voor verticale afspraken 
(Verordening 330/2010 van de 
Commissie) valt, opdat distributeurs in 
staat blijven innoverende 
distributiemethodes, zoals online-
platforms, te gebruiken en een groter 
aantal en meer uiteenlopende klanten te 
bereiken;
- de betekenis van de handelaren op de 
markten voor de verkoop van nieuwe 
motorvoertuigen nadat Verordening (EG) 
nr. 1400/2002 van de Commissie op 31 
mei 2013 verlopen is; vraagt de Commissie 
om aan te dringen op de ontwikkeling van 
gedragsregels tussen de fabrikanten en de 
handelaren met betrekking tot verticale 
overeenkomsten in de 
motorvoertuigensector, met name wat 
betreft de bescherming van investeringen 
na afloop van contracten en de 
mogelijkheid om een bedrijf aan een lid 
van het netwerk over te dragen, om zo de 
transparantie van de zakelijke en 
contractuele betrekkingen tussen de 
partijen te vergroten.

Or. en

Amendement 14
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept de Commissie op om te zorgen 
voor gelijke onderhandelingsposities 
tussen de fabrikanten en de distributeurs 
op het gebied van online-distributie welke 
onder de verordening betreffende de 
algemene groepsvrijstelling voor verticale 
afspraken (Verordening 330/2010 van de 
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Commissie) valt, opdat distributeurs in 
staat blijven innoverende 
distributiemethodes, zoals online-
platforms, te gebruiken en een groter 
aantal en meer uiteenlopende klanten te 
bereiken, en om discriminerende 
praktijken te ontmoedigen;

Or. en

Amendement 15
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. spreekt in dit verband zijn 
voldoening uit over de inspanningen die 
de belanghebbenden in de 
voedselvoorzieningsketen zich hebben 
getroost om tot overeenstemming te 
komen over beginselen inzake goede 
methodes in B2B-betrekkingen en inzake 
uitvoeringsmaatregelen, met 
inachtneming van vrije en eerlijke 
concurrentie; roept de Commissie op zich 
te blijven inzetten voor toezicht op de 
toepassing van deze beginselen, zoals het 
Parlement ook zal doen via zijn jaarlijkse 
detailhandelsronde;

Or. en

Amendement 16
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. erkent dat franchising 
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onafhankelijke detailhandelszaken een 
goede formule biedt om in een zeer 
concurrerende omgeving te overleven;
stelt tot zijn bezorgdheid vast dat in de 
contracten waarmee detailhandelszaken 
de mogelijkheid wordt geboden deel te 
nemen aan een franchise steeds strengere 
voorwaarden worden gesteld, bij 
voorbeeld doordat verboden wordt na 
afloop van een franchisecontract 
gedurende een periode van een tot drie 
jaar een nieuwe winkel in dezelfde sector 
te openen; roept de Commissie op om te 
zorgen voor gelijke 
onderhandelingsposities tussen 
franchisegevers en franchisenemers, door 
een nieuw evenwicht aan te brengen in de 
verplichtingen van Verordening 330/2010 
van de Commissie en door toezicht te 
houden op de ontwikkeling van de 
betrekkingen tussen franchisegevers en 
franchisenemers; 

Or. en

Amendement 17
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat, naast haar 
betrekkingen met het Europees Parlement 
en het Economisch en Sociaal Comité , de 
Commissie haar samenwerking met de 
consumentenorganisaties beter moet 
structureren en dat deze samenwerking 
moet worden beschouwd als een 
belangrijk element voor het toezicht op de 
naleving van de voorschriften inzake 
mededinging; merkt op dat om deze reden 
de dialoog tussen het directoraat-generaal 
Concurrentie van de Commissie en deze 
organisaties moet worden aangemoedigd 
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en versterkt;

Or. it

Amendement 18
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is ingenomen met het beleid van 
overheidssteun dat heeft bijgedragen tot 
meer stabiliteit van het financiële stelsel, 
tezamen met de banken; dringt erop aan 
dat de publieke banken voor 
langetermijninvesteringen, waaronder de 
Europese Investeringsbank, door de 
Commissie worden opgenomen in de 
beoordeling van de goede werking van de 
interne markt;

Or. fr

Amendement 19
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. gelooft dat media-eigendom en het 
bestuur van de media transparant en niet 
geconcentreerd moeten zijn; roept de 
Commissie op na te gaan hoe bestaande 
mededingingsregels zich verhouden tot de 
toenemende concentratie van 
commerciële media in de lidstaten; roept 
de Commissie op de mededingingsregels 
toe te passen en in te grijpen als er sprake 
is van te hoge concentratie van de media 
en als het pluralisme van de media in 
gevaar komt; vraagt regels op te stellen 
om belangenconflicten op een afdoende 
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manier aan te pakken en op te lossen;

Or. en

Amendement 20
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. stelt voor een Europees beleid voor 
toezicht op gereglementeerde activiteiten 
in te voeren;

Or. fr

Amendement 21
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. is van mening dat niet alleen 
financiële instellingen maar ook 
industriebedrijven “too big to fail” 
kunnen worden, zoals is gebeurd bij 
General Motors, dat door de Amerikaanse 
regering moest worden gered; roept de 
Commissie op na te gaan wanneer 
bedrijven “too big to fail” worden en te 
overwegen welke maatregelen er op 
nationaal of EU-niveau kunnen worden 
genomen om te voorkomen dat bedrijven 
afhankelijk worden van toekomstige 
reddingsoperaties door de overheid;

Or. en

Amendement 22
Cornelis de Jong
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. merkt op dat prijzen van 
producten nog steeds per lidstaat variëren, 
zoals bijvoorbeeld de prijzen van 
geneesmiddelen, dat een gevolg is van 
uiteenlopende overeenkomsten tussen 
lidstaten en de farmaceutische industrie;
verzoekt de Commissie dit verschijnsel 
onder de loep te nemen en voorstellen uit 
te werken om een transparantere interne 
markt tot stand te brengen en daarbij in 
het belang van de consument onnodige 
prijsverschillen te voorkomen.

Or. en


